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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges
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A határozat-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
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Tisztelt Képviselő-testület!

Horváth  Tamás  József  2011.  szeptember  22-étől  látja  el  a  Várpalotai  Közüzemi  Kft.
ügyvezető igazgatói feladatait. A Képviselő-testület a 170/2012. (IX. 12.) számú határozatával
bízta meg újabb 4 évre, 2012. október 1-jétől 2016. szeptember 30-ig terjedő időtartamra az
ügyvezető  igazgatói  feladatok  ellátásával.  Munkabérét  a  fenti  időponttól  600.000,-  Ft/hó
összegben határozta meg. 

Javaslatot teszek Horváth Tamás József ügyvezető igazgató munkabérének 2014. július 01-
jétől 650.000,- Ft/hó összegben történő megállapítására, az alábbi indokok alapján.

Horváth  Tamás  József  ügyvezető  igazgató  feladatait  magas  szakmai  színvonalon,  az
önkormányzattal mindig együttműködve, egyeztetve látja el. Tevékenysége nagy mértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a cég működése kiegyensúlyozott, eredményes. 

Bár munkaszerződése lehetőséget ad prémium kitűzésére, eddig erre nem került sor. Az újabb
kinevezés óta eltelt  időszakban jelentősen megnövekedtek az ügyvezető igazgató feladatai,
elsősorban a jogszabályi változások miatt (lásd hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás). 

Horváth  Tamás  külön  díjazás  nélkül  ellátja  a  2014.  január  1-jével  létrejött  Várpalotai
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatói feladatait is. 

 A  Várpalotai  Közüzemi  Kft.-nél  működő  érdekképviseleti  szervezettel,  a  VASAS
Szakszervezeti  Szövetség  Várhó  Alapszervezettel  2014.  május  26-án  aláírásra  került,  a
tulajdonossal történt egyeztetést követően, egy béremelési megállapodás, mely szerint 2014.
évben a Kft.-nél azok a dolgozók részesülnek béremelésben, akik 2013. december 31-én a
Várpalotai Közüzemi Kft. munkajogi állományi létszámába tartoztak. A 2014. évi személyi
alapbérfejlesztés átlagos mértéke 2014. január 01. napjától 6%, alsó határa 0%, felső határa
10%.
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:188. §-a  kimondja:  

„(1) A korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés.
(2) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváha-
gyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, válasz-
tott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt.”

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 33. §-a szerint: „Munkáltató az a jog-
képes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat.”

Ugyanezen jogszabály 45. § (1) bekezdése kimondja: „A munkaszerződésben a feleknek meg
kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében.”

A törvény 58. §-a szerint: „A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják. A
munkaszerződés  módosítására  a  megkötésére  vonatkozó  szabályokat  kell  megfelelően
alkalmazni.”



A  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló  2009.  évi
CXXII.  törvény 6. § (1) bekezdése kimondja:  „A köztulajdonban álló  gazdasági társaság
igazgatósága elnökének  e  jogviszonyára tekintettel  megállapított  díjazása nem haladhatja
meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja
esetében  a  mindenkori  kötelező  legkisebb  munkabér  ötszörösét.”  2014-ben  a  fentiekben
meghatározott  összeghatár  Horváth  Tamás  József  ügyvezető  igazgató  esetében  710.500,-
Ft/hó. 

A Várpalotai Közüzemi Kft. tisztségviselőinek javadalmazásáról szóló szabályzat – melyet a
Képviselő-testület  144/2011.  (V. 31.)  számú határozatával  hagyott  jóvá – rögzíti,  hogy az
ügyvezető igazgató  jogviszonyára vonatkozó havi  munkabérét,  a munkabéren felüli  egyéb
járandóságokat, valamint a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat a legfőbb
szerv állapítja meg, és a munkaszerződés rögzíti.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  fenti  indokok  alapján,  az  előterjesztés  és  a
határozat-tervezet megvitatása után hozza meg döntését! 

Várpalota, 2014. május 30.

Talabér Márta
polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. június 19-i ülésén meghozta a

/2014. (VI. 19.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t - ot:

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Horváth  Tamás  József,  a  Várpalotai
Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatójának munkabérét 2014. július 01. napjától 650.000,- Ft/hó
összegben állapítja meg. 

A Képviselő-testület  felhatalmazza  Várpalota  Város  Polgármesterét,  hogy  Horváth  Tamás
József ügyvezető igazgató munkaszerződésének fenti döntést tartalmazó módosítását írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

Várpalota, 2014. június 19.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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